Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet
Z3200 series

Αυτός ο εκτυπωτής HP Designjet 12 μελανών, με τη νέα μελάνη HP 73 Chromatic
Red, παρέχει ασπρόμαυρες και έγχρωμες εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί που
διαρκούν για πολύ καιρό. Οι τεχνολογίες HP DreamColor με ενσωματωμένο
φασματοφωτόμετρο1 παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης βαθμονόμησης και
δημιουργίας προφίλ.
Ιδανικός για επαγγελματίες φωτογράφους, ψηφιακούς καλλιτέχνες, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, γραφίστες και επαγγελματίες
προεκτύπωσης που θέλουν να δημιουργήσουν εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί, πορτρέτα, περιορισμένες εκδόσεις, λευκώματα,
αναπαραγωγές καλλιτεχνικών έργων, σχέδια και δοκίμια μεγάλης κλίμακας, εύκολα, σταθερά και με χαμηλό κόστος.

Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200 610
mm

Δημιουργήστε εξαιρετικές έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί.

Εξασφαλίστε μονιμότητα των έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων για 200 χρόνια2. Δημιουργήστε όμορφες ασπρόμαυρες
εκτυπώσεις με ομαλές διαβαθμίσεις, έντονο μαύρο και ουδέτερο γκρι με το σετ μελάνης HP Quad-Black Ink. Εξασφαλίστε κορυφαία
ομοιομορφία της στιλπνότητας και ελαχιστοποιήστε τη χάλκινη απόχρωση στα περισσότερα γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά με το
HP Gloss Enhancer2. Απολαύστε μια διευρυμένη χρωματική γκάμα, με το νέο κόκκινο που επιτυγχάνει κάλυψη PANTONE® 95%2.
Υποστηρίζει πάνω από 50 χαρτιά HP, από φωτογραφικό, καλλιτεχνικών έργων και με επικάλυψη έως υλικά εκτύπωσης γραφικών για
σκοπούς παρουσίασης.
Εύκολη βαθμονόμηση και ακριβή, σταθερά χρώματα με τις τεχνολογίες HP DreamColor.
Απλοποιήστε τη βαθμονόμηση και τη δημιουργία προφίλ με τις τεχνολογίες HP DreamColor. Ένα ενσωματωμένο

Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200
1.118 mm

φασματοφωτόμετρο2 βοηθάει στη δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ ICC εντός της εταιρείας, για το χαρτί της προτίμησής σας.
Απλοποίηση των ροών εργασίας: εύκολη πρόσβαση, δημιουργία και διαμοιρασμός προεπιλογών χαρτιού2 μέσω του βελτιωμένου

Κέντρου χρώματος HP. Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο δειγματολόγιο PANTONE®2 με το HP Professional PANTONE
Emulation. Αποφύγετε τις διενέξεις στη διαχείριση χρώματος μεταξύ της εφαρμογής Adobe Photoshop CS3 και του προγράμματος
οδήγησης του εκτυπωτή σας2.

Παρέχει παραγωγική λειτουργία και μεγάλη αποδοτικότητα μελάνης 2.

Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200ps
610 mm

Βελτιστοποιήστε την απόδοση και εξασφαλίστε μεγάλη αποδοτικότητα μελάνης2 με τις αυτόματες διαδικασίες συντήρησης. Ο οπτικός
ανιχνευτής σταγόνας (ODD) εμποδίζει τη φραγή των ακροφυσίων, τα σφάλματα εκτύπωσης και τη σπατάλη μέσων. Εκτυπώστε
πλούσιο, σκούρο μαύρο σε ματ και γυαλιστερό χαρτί χωρίς αλλαγή των δοχείων μελάνης. Αυτός ο εκτυπωτής περιλαμβάνει
ενσωματωμένο web server της HP, προεπισκόπηση εκτυπώσεων και άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα.
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα: το ενσωματωμένο RIP για TIFF, JPEG και Adobe PS3/PDF επιτρέπει την άμεση υποβολή εργασιών
και ουρά εκτύπωσης2 για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

1 Σε αυτόν τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Designjet υπάρχει ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο I1 από την Xrite.
2 Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/designjetZ3200/footnotes
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Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z3200 series
Η σειρά με μια ματιά

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet
Z3200 610 mm (Q6718A)
● Βασικό μοντέλο με πλάτος μέσου
610 mm
● ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο
● σύστημα 12 μελανών HP Vivera που
περιλαμβάνει το σετ HP Quad-Black
Ink και το HP Gloss Enhancer

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet
Z3200 1.118 mm (Q6719A)
Z3200ps 610 mm (Q6720A)
Z3200ps 1.118 mm (Q6721A)
● Βασικό μοντέλο με πλάτος μέσου
● Όπως το βασικό μοντέλο συν
● Όπως το βασικό μοντέλο συν
1.118 mm
ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP
ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP
● ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο
συν Advanced Profiling Solution
συν Advanced Profiling Solution
● σύστημα 12 μελανών HP Vivera που
περιλαμβάνει το σετ HP Quad-Black
Ink και το HP Gloss Enhancer

Συνιστώμενα αξεσουάρ

Q6700A
Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών

Q6695A
HP Advanced Profiling Solution

Q6699A
Άξονας HP Designjet Zx100 για εφαρμογές γραφικών,
44 ιντσών

Περιγραφή των 3 κορυφαίων αξεσουάρ

Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24
ιντσών (Q6700A)
Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν CAD και GIS
μπορούν να παραμένουν παραγωγικοί με αυτό τον
άξονα τροφοδότησης που εξοικονομεί χρόνο.
Βασιστείτε σε αυτόν για την εκτύπωση εγγράφων
μεγάλου μεγέθους με υψηλή ποιότητα. Αυτό το
εξάρτημα επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ
ρολών μέσων. Ολοκληρώνετε εργασίες σε μεγάλη
μορφή χωρίς προσπάθεια σε μέσα πλάτους έως και
610 mm και μήκους 91 m.

HP Advanced Profiling Solution (Q6695A)
Δημιουργήστε προφίλ και βαθμονομήστε το σύστημα
διαχείρισης χρωμάτων. Η HP Advanced Profiling
Solution συνεργάζεται με το ενσωματωμένο
φασματοφωτόμετρο του εκτυπωτή για να
δημιουργήσετε, απλά και με ακρίβεια, προφίλ για το
μέσο της επιλογής σας. Το πρόγραμμα
βαθμονόμησης οθόνης Eye-One πραγματοποιεί
βαθμονόμηση της οθόνης σας. Η λύση αυτή σάς
δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα και να
επεξεργαστείτε υπάρχοντα προφίλ ICC. Θα έχετε
μεγαλύτερο έλεγχο επί των μεταβλητών, καθώς
δημιουργείτε προσαρμοσμένα προφίλ σε διαφορετικά
διαστήματα χρώματος με περισσότερα πρότυπα
χρωμάτων για διαφορετικούς φωτισμούς.

Άξονας HP Designjet Zx100 για εφαρμογές
γραφικών, 44 ιντσών (Q6699A)
Επικεντρώστε την προσοχή σας στη σχεδίαση και
ολοκληρώστε γρηγορότερα τις εργασίες σας. Αυτό το
αξεσουάρ βοηθά τους επαγγελματίες φωτογράφους
και σχεδιαστές να παραμένουν παραγωγικοί, καθώς
εκτυπώνουν εικόνες μεγάλου μεγέθους και
καλλιτεχνικά έργα σε μια ευρεία γκάμα μέσων
φωτογραφίας, προεκτύπωσης και μέσων με
επικάλυψη. Ο άξονας σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε
γρήγορα και εύκολα τα διάφορα ρολά μέσων.

Πληροφορίες παραγγελίας

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet
Z3200 610 mm (Q6718A)
Z3200 1.118 mm (Q6719A)
Z3200ps 610 mm (Q6720A)
Z3200ps 1.118 mm (Q6721A)
Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z3200,
Z3200 με πλάτος μέσου 1.118 mm
άξονας, κεφαλές εκτύπωσης (6 x 2 χρώματα),
αρχικά δοχεία μελάνης (12), αυθεντικό ρολό μέσου
HP, βάση, πίσω δίσκος, κιτ προσαρμογέα (76,2mm)
για άξονα, σύντομες οδηγίες χρήσης, αφίσα
εγκατάστασης, καλώδιο USB, καλώδιο
τροφοδοσίας, κιτ έναρξης HP συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού του εκτυπωτή

Z3200ps 610 mm με ενσωματωμένο Adobe
PS3/PDF RIP, Advanced Profiling Solution

Z3200ps 1.118 mm με ενσωματωμένο Adobe
PS3/PDF RIP, Advanced Profiling Solution

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Εξαρτήματα
Q6700A

Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών

Q6695A

HP Advanced Profiling Solution

Q6699A

Άξονας HP Designjet Zx100 για εφαρμογές γραφικών,
44 ιντσών

Q8732A

Απαλό χαρτί σχεδίασης HP Hahnemühle 265 g/m²-610
mm x 10,7 m (24 ίν. x 35 πόδια)

Q8741A

Χαρτί σχεδίασης HP Aquarella Art Paper-610 mm x 10,7
m (24 ίν. x 35 πόδια)

Q8740A

Χαρτί σχεδίασης ειδικής υφής HP Hahnemühle 310
g/m²-1067 mm x 10,7 m (42 ίν. x 35 πόδια)

Q7971A

Q8840A

Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP Professional-1.118 mm x
15,2 m (44 ίν. x 50 πόδια)

Επαγγελματικό ημιγυαλιστερό χαρτί για εκτυπώσεις
δοκιμίων HP-610 χιλ. x 30,5 μ. (24 ίν. x 100 πόδια)

Q6626A

Q7991A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP
Premium-610 mm x 22,9 m (60,96 cm x 2.286,00 cm)

Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte
Paper-610 mm x 30,5 m (60,96 cm x 100 ft)

Q8748A

CG459A

Ματ φωτογραφικό χαρτί HP Premium-610 mm x 30,5 m
(24 ίν. x 100 πόδια)

Φωτιζόμενο φιλμ HP Premium Vivid Color-1.067 mm x
30,5 m (42 ίν. x 100 πόδια)

CG463A

CG804A

Σατέν χαρτί σχεδίασης HP Baryte-1118 mm x 15,2 m
(44 in x 50 ft)

Ημιγυαλιστερό χαρτί HP Premium για εκτυπώσεις
δοκιμίων-610 mm x 30,5 m (24 ίν. x 100 πόδια)

Q7972A

Ματ χαρτί HP Matte Litho-realistic Paper-610 mm x 30,5
m (60,96 cm x 100 ft)

Q8673A

Ματ καμβάς HP Professional-610 mm x 6,1 m (24 ίν. x
20 πόδια)

Q8706A

Ματ καμβάς HP Artist Matte Canvas-1.067 mm x 15,2
m (42 ίντσες x 50 πόδια)

Αναλώσιμα μέσων

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UF035E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UF036E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 έτη
UF037E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 έτη
UF041E HP Care Pack, 13x5 επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη
ημέρα μέσα σε 4 ώρες, 3 έτη
UF045PE HP Care Pack, 13x5 μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση
την ίδια εργάσιμη ημέρα μέσα σε 4 ώρες, 1 έτος
UF046PE HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος.
H4518E HP Care Pack, εγκατάσταση & διαμόρφωση δικτύου για 1
εκτυπωτή δικτύου HP Designjet (ανά συμβάν)
H7604E HP Care Pack, εγκατάσταση για 1 εκτυπωτή HP Designjet
(ανά συμβάν)
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
Αριθμός μελανιών
Τύποι μελάνης
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού
Ανθεκτικότητα στο φως
Ταχύτητα εκτύπωσης
Γραμμή
Γλώσσες εκτύπωσης
Μνήµη
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)

Τύποι μέσων

Μεγέθη μέσων
Mέγιστο μήκος μέσων
Μέγιστο πλάτος μέσων
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης
Πάχος μέσων
Συνιστώμενο βάρος μέσων
Ρολό
Διαχείριση μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Διαχείριση εκτυπωτή
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης

Λογισμικό
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος
Ισχύς
Διαστάσεις (π x β x υ)

Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις

Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
12672
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια
Μπλε, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο, γκρι, φωτογραφικό μαύρο, μαύρο ματ, ανοικτό κυανό, ανοικτό γκρι, ανοικτό ματζέντα, βελτίωση
στιλπνότητας
Μελάνια HP Vivera βασισμένα σε χρωστικές ουσίες
4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B)
Περίπου 200 χρόνια. Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από τη Wilhelm Imaging Research, Inc. σε μια σειρά δημιουργικών και ειδικών μέσων HP. Για
λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Οικονομική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 2 λεπτά/σελίδα (με επικάλυψη). Παραγωγική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 3,8 λεπτά/σελ. (με επικάλυψη),
7,2 λεπτά/σελ. (γυαλιστερό). Φωτογραφική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 12,4 λεπτά/σελίδα (γυαλιστερό)
Ακρίβεια γραμμών: ± 0,010 mm. Ελάχιστο πλάτος: 0,0558 mm
Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1.118mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3
GUI; Z3200ps 1.118mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI
Βασική : 256 MB; μέγιστη : 256 MB; Σκληρός δίσκος : Βασική, 80 GB
Ρολό
Φύλλο
άνω:
5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού) 5 mm
κάτω:
5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού) 17 mm
αριστερά:
5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού) 5 mm
δεξιά:
5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού) 5 mm
Φωτογραφικό (σατέν, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ), για εκτύπωση δοκιμίων (ημιγυαλιστερό, έξτρα γυαλιστερό contract, ημιγυαλιστερό contract, ματ),
υλικό εκτύπωσης καλλιτεχνικών έργων (λείο, ανάγλυφο, υδατογράφημα, σατέν, ακουαρέλα, λιθορεαλιστικό, καμβάς), αυτοκόλλητο (για εσωτερικούς
χώρους, βινύλιο, πολυπροπυλένιο), πανό και σήμανση (διαφάνεια εκθέσεων, πανό εσωτερικού χώρου, χοντρό πανί, πολυπροπυλένιο, Tyvek, για
εξωτερικούς χώρους, διαφημιστική αφίσα, χωρίς PVC), bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, έξτρα ενισχυμένο και ματ,
χρωματιστό), τεχνικό (αντιγραφής, bond ημιδιαφανές, βέλβετ), διαφάνεια (διαυγής, ματ, πολυεστέρας), οπίσθιου φωτισμού, ύφασμα (σημαία,
πολυεστέρας, μετάξι)
Βασική: Όλα τα τυπικά μεγέθη που είναι μεγαλύτερα από A4. Ειδικά: Z3200 610mm: 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; Z3200 1.118mm: 216 x 279
έως 1.118 x 1.676 mm; Z3200ps 610mm: 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; Z3200ps 1.118mm: 216 x 279 έως 1.118 x 1.676 mm
Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1.676,4 mm
Z3200 610mm: 610 mm; Z3200 1.118mm: 1.118 mm; Z3200ps 610mm: 610 mm; Z3200ps 1.118mm: 1.118 mm
91 m (αναλόγως λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής)
Έως 0,8 mm
500 g/m²
Μέγιστη διάμετρος: 136 mm
Τροφοδότης φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης (κόβει όλα τα μέσα εκτός από καμβά)
Προαιρετική: Διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect EIO
Οθόνη γραφικών 240 x 160 pixel σε κλίμακα του γκρι με υποστήριξη για ασιατικές γραμματοσειρές, 4 κουμπιά άμεσης πρόσβασης, 7 κουμπιά
πλοήγησης και 2 δίχρωμες λυχνίες (ετοιμότητα, επεξεργασία, προσοχή, σφάλμα)
HP Web Jetadmin
Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1.118mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610mm: Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI; Z3200ps 1.118mm:
Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI; Προγράμματα οδήγησης στο web: Οι τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Windows
υπάρχουν στη διεύθυνση http://windowsupdate.microsoft.com, ενώ περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα οδήγησης θα βρείτε στη
διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή, βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή HP με Κέντρο χρώματος HP
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services. Citrix® MetaFrame. Windows
Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5. Οι τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Windows υπάρχουν στη διεύθυνση
http://windowsupdate.microsoft.com, ενώ περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα οδήγησης θα βρείτε στη διεύθυνση
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services. Citrix® MetaFrame. Windows
Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής Intel® Pentium® 4, 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον
σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.4, v10.5: επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core. Μνήμη RAM 256 MB. 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής Intel® Pentium® 4, 1 GHz, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
δίσκο. Mac OS X v10.4, v10.5: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή) 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amp το μέγιστο. Αναλώσιμο: Ενσωματωμένο
τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 200 watt μέγιστη (ενεργός/εκτύπωση), 0 watt (απενεργοποιημένος)
Εκτός συσκευασίας: Z3200 610mm: 1.262 x 690 x 1.047 mm; Z3200 1.118mm: 1.770 x 690 x 1.047 mm; Z3200ps 610mm: 1.262 x 690 x
1.047 mm; Z3200ps 1.118mm: 1.770 x 690 x 1.047 mm. Συσκευασμένο: Z3200 610mm: 1.470 x 780 x 740 mm; Z3200 1.118mm: 1.965 x 780
x 780 mm; Z3200ps 610mm: 1.470 x 780 x 740 mm; Z3200ps 1.118mm: 1.965 x 780 x 780 mm
Εκτός συσκευασίας: Z3200 610mm: 65 kg; Z3200 1.118mm: 86 kg; Z3200ps 610mm: 65 kg; Z3200ps 1.118mm: 86 kg. Συσκευασμένο: Z3200
610mm: 102 kg; Z3200 1.118mm: 123 kg; Z3200ps 610mm: 102 kg; Z3200ps 1.118mm: 123 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη
υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 55° C. Υγρασία αποθήκευσης: Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα
θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,5 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 4,4 B(A) (αναμονή). Ένταση ήχου: LpAm 49 dB(A) (λειτουργία), 29 dB(A)
(αναμονή)
Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας B: ΕΕ (Οδηγία EMC), ΗΠΑ (Κανόνες FCC), Καναδάς (DoC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (MoC), Κίνα
(CCC), Ιαπωνία (VCCI), Κορέα (MIC) και Ταϊβάν (BSMI). Πρότυπα κανονισμών: Συμβατότητα με IEC 60950-1, EU LVD και EN 60950-1, πιστοποίηση
κατά CSA για Καναδά και ΗΠΑ, IRAM Αργεντινής, PSB Σιγκαπούρης, GOST Ρωσίας, CCIB Κίνας, BSMI Ταϊβάν. ENERGY STAR: Ναι
Βασική εγγύηση: επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος.

http://www.hp.com/gr www.hp.com/go/designjetZ3200
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